
Klinika Weterynaryjna REDLINE

leczenie i rehabilitacja zw ierząt

ul.Łączności 2G

05-552 Wólka Kosow ska,Łazy

WłaścicielZwierzę

Fundacja Viva "Zwierzaki Z Mińska"
ul. Kawęczyńska 16/39Gatunek:

Rasa:
Pies
Mieszaniec

Wiek:
Płeć:

2 lata i 6 miesięcy
samiec

Historia wizyt

Bary

Oznakowanie:

(022) 757-77-74, 0 607-279-969Telefon:

Telefon:

Maść: czarny podpalany
Lekarz prowadzący: Anna Szarzyńska- Butkiewicz

790817818 Kalina, 662962389

03-772 Warszawa

22/11/2017 12:05: Badanie i diagnostyka

Opis wywiadu: pies znaleziony, nic nie wiadomo o profilaktyce
Opis badania:
zliszajowacenie skóry, wyłysienia na szyi i do połowy klatki piersiowej
w zeskrobinie brak pasożytów, ale nie jest wykluczone, ze mamy do czynienia ze świerzbowcem- trudny do wykrycia 

w zeskrobinie
brzuch napięty
znacznego stopnia wychudzenia
pies w typie owczarka
brak kamienia nazębnego, starte siekacze
na skórze nie widać pasożytów, liczne łuski, łojotok tłusty, test bibułowy ujemny
pobrano zeskrobinę na posiew mykologiczny
zalecenie zbiórki kału
jądra symetryczne
Wykonano badania diagnostyczne.
Zabiegi
  F BADANIE KLINICZNE 
  F POBRANIE KRWI 
  BADANIE KRWI-PROFIL PODSTAWOWY 
  ALAB- Dermatofity hodowla ( DERM) 
Zastosowane leki
  Bravecto L 20-40 kg (1000mg) 1 szt.
  Immunoxan dog 60 tabl. 0,6 szt.
    Dawkowanie: 40 szt- 3tabl/dzień
  Dermakit test 1 szt.
Kwota: 410,00
Zarejestrował: Anna Szarzyńska- Butkiewicz
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23/11/2017 09:40: Badanie

Opis badania:
Dermatofity
Data zakończenia badania: 23-12-2017
Materiał: Włosy, zeskrobina
Wynik z preparatu bezpośredniego: UJEMNY
Zabiegi
  F DOBA HOTELOWA/SZPITALNA PIES >15 KG 
Kwota: 60,00
Zarejestrował: Patrycja Bałdyga-Kacprzak

23/11/2017 21:46: Badanie

Opis badania:
Silny łojotok tłusty całego ciała, umiarkowany świąd.
Pies wychudzony.

Kanały słuchowe - wydzielina łojowa obustronnie w kanałach słuchowych, wyłysienie na grzbietowej i brzusznej 
części szyi z lichenizacją skóry, wyłysienie między oczami, pachy i pachwiny, lichenizacja i łojotok tłusty, brzuch 
- łojotok tłusty, w okolicy lęźwiowo krzyżowej łojotok tłusty.

Pobrano: cytologię z ucha, preparaty cytologiczne + cytologię ze zmian skórnych, zeskrobiny, włos do zbadania - 
trichogram.

Zeskrobiny i trichogram - nie uwidoczniono pasożytów, obraz włosa wskazuje na obecny świąd skóry.
Badanie cytologiczne: badanie uwidoczniło ropne zapalenie skóry tła bakteryjnego - w obrazie widoczne bakterie 

ziarniaki.
Taki stan może mieć różne przyczyny podstawowe, obecnie wdrażamy antybiotykoterapię.

Konieczne badanie kału met. flotacji.
Zalecenia odnośnie leczenia:

antybiotykoterapia - cefaleksyna 30 mg/kg m.c co 12 + należy podawać probiotyk pomiędzy podaniami antybiotyku
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kąpiele lecznicze - Malaseb 2ml/kg m.c 1 raz w tygodniu - sierść moczymy, spieniamy szampon i pozostawiamy 
pianę na 15 minut, następnie spłukujemy pianę

kontrola cytologiczna po 3 tygodniach leczenia
konieczne powtórne podanie Bravecto po 8 tygodniach
kontrolny profil tarczycyowy po 3-4 tygodniach leczenia
Diagnoza: ropne zapalenie skóry - ustalanie przyczyny w toku
Zabiegi
  CYTOLOGIA 
  ZESKROBINA-PASOŻYTY SKÓRY 
Kwota: 75,00
Zarejestrował: Anna Andrzejewska

24/11/2017 09:02: Badanie

Opis badania:
apetyt zachowany
pragnienie w normie
kał nieco rozluźniony-zbiórka kału
bojaźliwy,ale nie wykazuje agresji
zalecenia-kefavet 2 tabl 2 x dz w osłonie probiotykowej
coatex - 3 kaps/dzień
Zabiegi
  F DOBA HOTELOWA/SZPITALNA PIES >15 KG 
Zastosowane leki
  Kefavet-Vet 500mg (70 tabl.) 4 szt.
  Bioprotect 1 szt.
  Coatex cena za 1 kaps 60 szt
Kwota: 143,00
Zarejestrował: Anna Szarzyńska- Butkiewicz

Podpis lekarza weterynarii


